
a) 

 
 

 

Bruksanvisning 

Vær vennlig å bruke tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger.  
Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker bruk. Ta godt vare på den. 

 
 
 
 

  

b) 

 

Beskrivelse 

RH3010 er en fjernstyrt strømkontakt som tilknyttes GSM-nettverket. Du kan selv velge 
hvilket GSM abonnement du vil bruke. Funksjoner styres med tekstmeldinger fra din 
mobiltelefon, som også får tilbakemeldinger på engelsk fra strømkontakten om status og 
utførte kommandoer.  
 
Den intelligente strømkontakten kan programmeres på flere ulike måter, og har 
tilgangstyring, alarmer og temperaturstyring. Kontakten kan brukes til å styre f.eks lys, 
varme, kjøling og ventilasjon gjennom tekstmeldinger fra mobiltelefon, eller intern 
temperaturautomatikk.  
 
RH3010 må kun plasseres i et område med god og stabil GSM dekning. Tilkobles en vanlig 
230V stikkontakt. Alternative strømkilder, slik som strømaggregat, solcelle og vindmølle, 
kan skade RH3010. Denne kontakten er kalibrert for bruk i Norge med norsk sim-kort. 

 
 

VIKTIG! Før start: 
 

 

1) Verifiser GSM signal før RH3010 tas i bruk. Svakt eller varierende 
signal kan påvirke kontaktens funksjonalitet og pålitelighet.  

2) RH3010 er beregnet for bruk i Norge, med Norsk Sim-kort. Vi 
anbefaler Telenor abonnement. Kontantkort eller abonnement. 

3) Noter gjerne sim-kortets id-nummer.  
(Et opptil 20-sifret nummer, som du finner på selve sim-kortet).   

4) Deaktiver pin-kode på sim-kort. Sett sim-kortet i en vanlig 
mobiltelefon. Gå inn i telefonenes meny for: Innstillinger > sikkerhet 
> sim-kort-lås/pin-kode.  
For hjelp, kontakt din telefonforhandler eller operatør.  

5) Deaktiver telefonsvarer 
6) Bestill gjerne fast sperre for GPRS på kortet som brukes i RH3010 
7) Visning av anrops-ID må være aktivert både på telefonen du ringer 

fra, og på sim-kort som brukes i RH3010. 
8) Et Master Passord settes ved første gang bruk. Hold passordet 

hemmelig og gi det kun videre til autoriserte brukere.  

 
 
 
 

Ansvarlig produsent: 
Patos Ltd, Hong Kong 

Kundesupport Hyttebua AS, Bråte Gård, 
Bråtealleen 7, 2010 Strømmen 
info@hyttebua.no 

www.hyttebua.no 
 

  

c) 
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1 Funksjoner og tilbehør

1.1 Hovedfunksjoner
 Skru av eller på tilkoblet apparat

- SMS eller M knapp.
- Forsinkelse. Skru kontakten av eller på

minutter. 
- Kalender. Kontakten skrur

klokkeslett.  
- Termostat. Hold temperaturen innenfor et område; f

 Varsel: 
- SMS varsel når temperaturen stiger over eller synker under valgfri verdi. 

(Frostvakt) 
- SMS varsel ved hurtig endring i tem
- SMS varsel ved strømbrudd og når strømmen kommer tilbake.
- SMS varsel ved hurtig endring i temperatur. 
- Bekreftelse sendes på SMS til brukeren etter utført kommando.
- Diverse status oppdateringer.

 Temperatursensor. 
 Opprett personlig passord.
 1 Master og 4 Familie

1.2 Pakkens innhold 
 RH3010 hovedenhet 
 Ekstern temperatursensor
 Brukermanual (dette dokumentet)
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Funksjoner og tilbehør 

Hovedfunksjoner 
Skru av eller på tilkoblet apparat:  

eller M knapp.  
. Skru kontakten av eller på etter XXX antall minutter. Maks 720 

akten skrur av eller på etter forhåndsprogrammert dag

ermostat. Hold temperaturen innenfor et område; f.eks 15

SMS varsel når temperaturen stiger over eller synker under valgfri verdi. 

SMS varsel ved hurtig endring i temperatur. 
SMS varsel ved strømbrudd og når strømmen kommer tilbake.

MS varsel ved hurtig endring i temperatur.  
Bekreftelse sendes på SMS til brukeren etter utført kommando.
Diverse status oppdateringer. 

Opprett personlig passord. 
Master og 4 Familie-brukere kan være registrert samtidig. 

 
 

kstern temperatursensor 
rukermanual (dette dokumentet) 

  

 side 1 

etter XXX antall minutter. Maks 720 

etter forhåndsprogrammert dag og 

.eks 15ᵒ - 20ᵒ.  

SMS varsel når temperaturen stiger over eller synker under valgfri verdi. 

SMS varsel ved strømbrudd og når strømmen kommer tilbake. 

Bekreftelse sendes på SMS til brukeren etter utført kommando.  
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1.3 Beskrivelse av kontakten 

 
① Strømuttak ② Lyssignal ③ M knapp ④ Inngang for temperatursensor 
⑤ Ekstrauttak ⑥ Strøminntak ⑦ Hovedryter ⑧ Dataport ⑨ Sim-kort  

MERK! Dataporten er kun for leverandørens 
servicepersonell. 

 

 

① Monteres i inngang merket 4  
 (påse at helt inntrykket) 
② Temperatursensor 
 

 
 

Signal Modus Status 

POWER 
Grønt lys 

AV 
 Kontakten mangler tilkobling til 

strømnettet. 

PÅ  Kontakten er tilkoblet strømnettet. 

GSM 
Blått lys 

AV 

 Sim-kort mangler 

 Ugyldig  eller skadet sim-kort 

 Pin-kode er ikke deaktivert 

 Hovedbryter er i OFF posisjon 

Blinker 
 Søker etter GSM nettverk. Mottar/sender 

SMS 

PÅ  Tilkoblet GSM nettverk 

Output 
Rødt lys 

PÅ  RH3010 strømuttak er PÅ 

AV  RH3010 strømuttak er AV 

Varseltone 

En tone  Status endring, f.eks Mistet strømtilkobling. 

Langt ”BEEP” 
 Kontakten har koblet til GSM nettverket 

 Kontakten er tilbakestilt til fabrikkoppsett 

Gjentagende 
korte pip 

 ALARM, avvik oppdaget 
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2 Kom i gang 
Sjekk kapittelet ”VIKTIG’’ før du begynner: 

2.1 Montering av sim-kort og temperatursensor 
 Noter Sim-kortets telefonnr. Det er dette nummeret du sender meldinger til.  
 Skyv kontaktens strømbryter i OFF posisjon.  
 Skyv sim-kortet inn i åpning merket med SIM til du merker et lite «klikk» og kortet 

er låst. For å fjerne trykkes kortet inn igjen – og trekkes deretter ut 
 Monter temperatursensor i I/O porten.  Påse at denne er trykket helt inn.  

2.2 Før start 
Du programmerer selv funksjoner og varsler. Alle funksjoner kan endres i ettertid. 

 Sett RH3010 i en stikkontakt. La backup-batteri lade minst 5 min før du går videre. 
 Sett kontaktens hovedstrømbryter (på baksiden) i ON posisjon  
 Lyssignalet for GSM vil blinke i ca 20 sekunder. Deretter være konstant. 
 Du kan nå koble til et elektrisk apparat i strømuttaket. 
 Test kontaktens funksjon ved å trykke M-knappen for å skru av / på uttaket 
 Ved å sette kontaktens strømbryter i OFF posisjon vil alle funksjoner deaktiveres 

og fjernstyring ikke lenger være mulig.  
 

MERK!  
 Sjekk at pin-kode er deaktivert og sim-kort er aktivt hos telefonoperatøren, 

dersom ikke lyssignal for GSM lyser stabilt. 
 Dersom kontakten brukes for første gang eller flyttes til nytt område anbefaler 

vi å sende test kommando for å verifisere signal dekning 

2.3 Registrer Master bruker 
Etter registrering av ny Master, vil tid og dato automatisk oppdateres samtidig.  

 Første gangs registrering av Master, med selvvalgt passordkode på 4-6 tall: 
Registrere ny Master: ..................................... #99#Telefonnummer#kode#  

 
 Vellykket SMS bekreftelse: 

Welcome. Registration is successful. New Password is: ____ 
 

2.5 Strømuttak AV og PÅ  
Metode 1: Hold M knapp inne i ca 1 sekund. 
Metode 2: Master sender følgende SMS kommando for å: 

Skru PÅ: .........................................................  #01# 
Skru AV: .........................................................  #02# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse 

Status ON / OFF  Temp: 20C 
Temp control: Function ON /OFF  
Schedule control: Function ON /OFF 
Delay Control: Function ON /OFF  

MERK!  
# symbolet er del av 
kommando-oppsettet.  
 
Kommandoene skrives 
uten mellomrom 
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3 Avanserte innstillinger 

3.1 Registrer brukere 

Autorisasjonsnivå 
Alle funksjoner og innstillinger kan programmeres og i ettertid endres med SMS.  
Det finnes to brukernivå: 
 
Master:  Kun Master har tilgang til alle funksjoner. For å registrere ny Master må 

telefonnummeret registreres i RH3010’ minne. Kun 1 Master kan registreres. 
Master kan endres i ettertid.  

Familie:  Opptil 4 familiebrukere kan være registrert samtidig. Familiebruker tilgang til å 
styre de fleste av kontaktens funksjoner, mens enkelte tilbakemeldinger 
sendes kun til Masterbruker. Familiebrukere kan endres og fjernes i ettertid. 
Uregistrerte nummer blir avvist. 

 

Registrer Master 
Dersom kontakten brukes for første gang, eller er gjenopprettet til fabrikkoppsett, må ny 
Master registreres.  

 Første gangs registrering av Master, med selvvalgt passordkode på 4-6 tall: 
Registrere ny Master: .....................................  #99#Telefonnummer#kode# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse: 

Welcome. Registration is successful. New Password is: ________ 
 
Dersom du får tilbakemeldingen «The master user already exists» må Masternummer 
endres iht neste kapittel 
 

Endre Master 
Metode 1. 

 Gjeldende Master sender følgende SMS kommando for å: 
Endre Masternummer: ...................................  #14#NyttNr#GammeltNr#kode# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse (til gammelt Masternummer) 

New Master Nubmer set successfully. Master number ________, 
Password:_______ 

 
 
Metode 2. 
RH3010 gjenopprettes først til fabrikkoppsett. Deretter registreres ny Master i henhold til 
kapittel Registrer Master. Ved gjenopprettelse vil alle programmerte funksjoner 
tilbakestilles og registrerte data slettes. 
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Registrer Familiebruker 
Opptil 4 Familiebrukere kan være registrert samtidig. Familiebrukere er autorisert til å 
bruke de fleste av kontaktens funksjoner, men kan f.eks ikke endre nummer / passord, 
eller resette kontakten.  

 Master sender følgende SMS kommando for å: 
Registrer ny Familiebruker: ............................  #06#FamilieNummer#Kode# 

 
FamilieNummer er telefonnummer til Familiebrukeren. 
 

 Vellykket SMS bekreftelse 
Family number __________ set succesfully 

 

Slett Familiebruker 

 Master sender følgende SMS kommando for å: 
Slett Familiebruker: ........................................  #113#FamilieNummer#kode# 
Slett alle Familiebrukere: ...............................  #113#kode# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse 

Family number has been deleted 
 

3.2 Strømuttak AV / PÅ 
Når strømuttaket til RH3010 er PÅ vil den gi strøm til tilkoblet apparat. Når strømmen er 
PÅ vil rød lampe lyse konstant.   
 

Strømuttak AV / PÅ med SMS 
 

 Send følgende kommando for å: 
Strømuttak PÅ: ..............................................  #01# 
Strømuttak AV: ..............................................  #00# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse 
Status ON / OFF 
Temp: 20C 
Temp control: Function ON /OFF  
Schedule control: Function ON /OFF 
Delay Control: Function ON /OFF 
 

Strømuttak AV / PÅ med M knappen 
 

Hold M knapp inn i ca 1 sekund. Den røde lysdioden vil tenne /slukke, og en SMS-
bekreftelse sendes til Master 
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Strømuttak AV / PÅ med telefonanrop  
Når Master ringer NH3010 vil anropet avsluttes etter første ringetone. Status endres 
umiddelbart, slik at dersom status ved anrop er PÅ vil strømuttaket skrus AV og motsatt. 
Ringefunksjonen er deaktivert ved levering.  

Deaktivere på statusendring ved telefonanrop  . #18#0# (Forhåndsinnstilt)  
Aktivere på statusendring ved telefonanrop  . #18#1# 
 

 Vellykket SMS bekreftelse 
Control the socket power output status by calling activated/deactivated. 

 

3.3 Forsinkelsesfunksjon.  
 RH3010 kan programmers til å telle xxx antall minutter før den skrur strømuttaket 

AV eller PÅ. Maks 720 minutter. 
 Når funksjonen er aktivert vil andre funksjoner (avhengig av antall programmerte 

minutter) midlertidig være ute av drift. 
 

 Vellykket SMS bekreftelse 
Når nedtelling er fullført mottar Master SMS bekreftelse:  
   Time is expired, the swich is open/close 
 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Skru AV etter xxx antall minutter:  .................  #138#0#Minutter# 
Skru PÅ etter xxx antall minutter: ..................  #138#1#Minutter# 

 
Antall minutter må settes mellom 1 – 720. Dersom antall minutter settes til 0 vil 
funksjonen ikke tre i kraft. Status på strømuttaket forblir uendret.  
 

 Vellykket SMS bekreftelse 
Status ON / OFF 
Delay Control: Function ON /OFF 
The switch will open / close after ___ minutes 

 

3.4 Kalender 

Aktiver / deaktiver kalenderfunksjon 
RH3010 kan programmeres til å automatisk skru AV og PÅ etter valgfri dag og klokkeslett. 
Dersom kontaktens strømuttak endres med enten M knapp, SMS eller telefonanrop vil 
forhåndsprogrammerte innstillinger på kalender, forsinkelse og/eller temperaturkontroll 
blir deaktivert.  
 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Deaktivere kalenderfunksjon:  ........................  #128#00# (forhåndsprogrammert) 
Aktivere kalenderfunksjon:.............................  #128#01# 
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 Vellykket SMS bekreftelse 
Temp control: Function ON /OFF  
Delay Control: Function ON /OFF 
Schedule control: Function ON  
Day, start-tid – slutt-tid 

 
Funksjonen lagrer innstillingene til neste gang. Dersom funksjonen midlertidig 
deaktiveres, vil den benytte innstillingene fra forrige gang når den aktiveres på ny.  
 

Programmer kalenderfunksjonens dag og klokkeslett 
Etter at innstillinger er registrert vil parameterne blir lagret helt til kontakten blir 
gjenopprettet til fabrikkoppsett eller funksjonen omprogrammert. 
Husk å aktiver funksjonen før den tas i bruk.  

 Send følgende SMS kommando for å: 
Sett dag og tidspunkt : ...................................  #128#Dag#StartTid#SluttTid# 

 

 Dag settes med et tall mellom 0 og 8.  
Tabellen nedenfor viser korresponderende tall og dag. 

 StartTid og SluttTid består av et 4-sifret tall (TimeTimeMinuttMinutt) og går etter 
et 24 timers døgn.  

 Kontaktens strømuttak vil skru PÅ ved StartTid og AV ved SluttTid. Dersom SluttTid 
er satt tidligere enn StartTid, vil angitt Slutt-Tid tolkes som neste dag. 

 Eksempel 1: #128#1#0600#2130#  
Strømuttak skrus PÅ hver Mandag klokken 06:00 og AV klokken 21:30 samme 
kveld. 

 Eksempel 2: #128#0#2300#0600#   
Strømuttak skrus PÅ hverdager klokken 23:00 og AV neste morgen kl 06:00  
 
 Vellykket SMS bekreftelse 
Temp control: Function ON /OFF  
Delay Control: Function ON /OFF 
Schedule control: Function ON  
Monday to Friday, 23:00 – 06:00 

 

  

verdi dag 
0 Hverdager 
1 Mandag 
2 Tirsdag 
3 Onsdag 
4 Torsdag 
5 Fredag 
6 Lørdag 
7 Søndag 
8 Alle dager 
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3.5 Termostatfunksjon 

Aktiver / deaktiver termostatfunksjon 
RH3010 kan programmeres til å automatisk skru strømuttaket AV og PÅ etter valgfri 
temperatur. Dersom kontaktens strømuttak endres med enten M knapp, SMS eller 
telefonanrop vil forhåndsprogrammerte innstillinger på kalender, forsinkelse og/eller 
temperaturkontroll blir deaktivert.  
 

 Temperatursensoren må være montert før funksjonen tas i bruk.  
 Dersom Kalenderstyring eller Forsinkelsesfunksjon er aktivert samtidig, vil disse 

påvirke tidsområdet termostatfunksjonen er operativ. 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Deaktivere automatisk termostatfunksjon .....   #159#00#  (forhåndsprogrammert) 
Aktivere termostatfunksjon: ...........................  #159#01#  
 

 Vellykket SMS bekreftelse 
Status ON/OFF 
Delay control: function ON/OFF 
Schedule control: function ON/OFF 
Temp control: ON Temp: 25C 
Mode: Heating/Cooling 
Range: Low Temp-HighTemp 
 

Termostatfunksjon 
Etter innstilling vil verdiene bli lagret til eventuelt ny innstilling, eller at kontakten 
gjenopprettes til fabrikkoppsett. Husk å aktivere funksjonen før den tas i bruk.  
 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Sette temperaturverdier: ...............................  #159#modus#Temp#Temp# 

 
 Temperaturverdiene settes fra -9 til +49. Temperaturen angis i Celsius. 
 0: Kjølemodus: første temp-verdi angir når kontakten slår seg av,  

andre temp-verdi når den skrues på.  
 1: Varmemodus: første temp-verdi angir når kontakten slår seg på,  

andre temp-verdi når den skrues av  
 Eksempel a)   #159#0#23#28# :  

Kontakten skrur seg på når temperaturen passerer 28 grader, f.eks for å skru på en 
kjølevifte. Om temperaturen igjen går under 23 grader, skrur kontakten seg av 

 Eksempel b)   #159#1#23#28# :  
Kontakten skrur seg på dersom temperaturen synker under 23 grader, f.eks for å 
skru på en varmeovn. Om temperaturen igjen øker til over 28 grader, skrur 
kontakten seg av.  

Funksjonen lagrer innstillingene til neste gang.  Dersom funksjonen midlertidig 
deaktiveres, vil den benytte innstillingene fra forrige gang når den aktiveres på ny.    
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 Vellykket SMS bekreftelse 

Status ON/OFF 
Delay control: function ON/OFF 
Schedule control: function ON/OFF 
Temp control: OFF  Temp: 25C 
Mode: Heating/Cooling 
Range: Low Temp-HighTemp 
 

3.6 Temperaturalarm (frostvakt) 
Denne funksjonen kan brukes som frostvakt. Dersom RH3010 er montert på hytta vil den 
varsle Master når temperaturen synker til en selvvalgt og forhåndsbestemt temperatur - 
f.eks 4 grader.. 

Aktiver / deaktiver temperaturalarm 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Deaktivere temperaturalarm: ........................  #170#00# (forhåndsprogrammert) 
Aktivere temperaturalarm: ............................  #170#01# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse 

Temperature alert: function ON 
Temp: 25C 
Mode: In range/Out of range 
Min Temp:10C 
Max Temp:20C 
 

Programmer temperaturalarm 
Dersom temperaturen passerer angitt verdi, sendes SMS varsel til Master. 
Funksjonen avhenger av temperatursensor og innstillinger.  

 Send følgende SMS kommando for å: 
temperaturverdi og modus for temp.alarm: ...  #170#modus#LavTemp#HøyTemp# 

 
 Alarm vil sendes når verdiene for LavTemp og HøyTemp passeres. 

Temperaturverdiene settes mellom -9 til +49 Celsius. Modus er enten: 
 
0: Alarm sendes når temperaturen er UTENFOR området LavTemp til HøyTemp 
1: Alarm sendes så lenge tempraturen er MELLOM LavTemp og HøyTemp 
 

Aktiver / deaktiver alarm ved hurtig endring i temperatur 
RH3010 sin temperatursensor måler hvert 6 sekund. SMS varsel kan sendes dersom 
temperaturendringen (Delta) er større en gitt verdi innenfor angitt tidsrom. Tidsrom og 
temperaturverdi kan programmeres. 
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 Send følgende SMS kommando for å: 
Deaktivere Hurtig temperaturendring alarm: .  #160#0#  (Forhåndsprogrammert) 
Aktivere hurtig temperatur endring alarm: ....  #160#1# 
Sette grad-forskjellen(Delta) og tidsrom: .......  #160#Delta#Tid# 

 
Delta er hvor mange grader temperaturforskjell som måles, og  
Tidsrom er antall minutter (1-300) det måles over.  
 

Eksempel: ......................................................   #160#8#30#  
Alarmen vil gå dersom temperatur endrer seg mer enn 8 grader på 30 minutter 
 

 Vellykket SMS bekreftelse 
Temperature rapid changing: function ON 
Delta: 8C 
Time: 30minutes 

 

3.7 Alarm ved endring i strømforsyning (strømbruddvarsel) 
Brudd i strømforsyning (strømbrudd): 
SMS varsel sendes til Master ved strømbrudd, eller dersom RH3010 trekkes ut av 
stikkontakten. 
Ved brudd i strømforsyningen vil alle funksjoner midlertidig stoppe og fjernstyring være 
umulig. SMS varsel:  Main electricity supply lost! Temp: 24C  
 
Gjenopptar tidligere drift: 
Når strømforsyningen kommer tilbake sender RH3010 SMS varsel til Master  
Main electricity supply restore! Status: ON/OFF Temp:24C . 
Når strømmen er gjenopprettet vil kontakten gjenoppta tidligere driftsstatus. Dersom 
kontaktens status før strømbruddet var PÅ vil kontaktet skru seg automatisk PÅ. 

 Master sender følgende SMS kommando for å: 
Deaktivere alarm ved endring i ekstern strømforsyning: #12#0# 
Aktivere alarm ved endring i ekstern strømforsyning: #12#1#  

 
 Vellykket SMS bekreftelse 

SMS notification upon the power supply changing  
 

3.8 Lydsignal 

 Master sender følgende SMS kommando for å: 
Deaktivere varseltone: ................................... #19#0# (forhåndsprogrammert) 
Aktivere varseltone: .......................................  #19#1# 

 
 Vellykket SMS bekreftelse 

Beep alarm activated/de-activated 
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3.9 Status-sjekk 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Sjekke kontaktens operative status: ...............  #07#  

 
 Vellykket SMS bekreftelse med kontaktens nåværende status 

Number: xxxxxxxxx 
Status: ON/OFF 
Temp: 20C 
Temp control:function ON/OFF 
Delay control:function ON/OFF 
Schedule control:function ON/OFF 
Time:2015/01/22-10:26:36 
 

 Send følgende SMS kommando for å: 
Sjekke kontakten strømuttak av eller på: ..................  #000# 
Sjekke forsinkelsesfunksjon av eller på og lengde: .....  #138#  
Sjekke kalenderfunksjon av eller på og varighet: .......  #128#  
Sjekke termostatfunksjon: .........................................  #159#  
Sjekke hurtig temperaturendring alarm: ...................  #160#  
Sjekke temperaturalarm: ..........................................  #170#  

 

3.10 Gjenopprett fabrikkoppsett 
 Tilbakestiller alle programmerte funksjoner, innstillinger og registrerte brukere. 
 Dersom funksjoner eller innstillinger ikke fungerer som de skal, eller et problem 

ikke løses på vanlig måte, kan dette hjelpe. 
 Etter gjenopprettelse må RH3010 programmeres på ny i henhold til begynnelsen 

av kapittel 3. 
 Gjenopprettelse kan gjøres med SMS eller M knappen. Master mottar SMS 

varsling. 
 

Metode 1. Hold M knappen inne i ca 15 sekunder. 
Metode 2. Master sender følgende SMS kommando for å: 

 Master sender følgende SMS kommando for å: 
Gjenopprett fabrikkoppsett: ...........................  #08#  

 
 Vellykket SMS bekreftelse  

Reset the socket to factory setting successfully 
 

  

Merk! Denne 
statusmeldingen (#07#) 
kan komme oppdelt i 
flere SMS. 
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4 Vedlikehold 
 Dersom RH3010 ikke brukes på en stund, bør den kobles fra stikkontakten og 

strømbryteren settes i OFF posisjon. Husk å sjekke at Sim-kort er aktivt før den 
taes i bruk igjen.  

 RH3010 må kun lagres og brukes i områder med et klima som ligger innenfor 
spesifikasjonene i denne bruksanvisningen.  Vær spesielt oppmerksom på områder 
med høy luftfuktighet. Slik som garasje. RH3010 må ikke utsettes for væske eller 
kondens 

 Ikke bruk løsemidler til å rengjøre kontakt eller temperatursensor. Bruk en fuktig 
og myk klut. 

 Kontaktens kabinett må aldri åpnes. Virker ikke RH3010 som normalt, anbefaler vi 
å lese gjennom vår veiledning for feilsøk eller kontakte oss på e-post: 
info@hyttebua.no 
 

5 Tekniske spesifikasjoner 

 

Strømforsyning: 220 - 250V / 50HZ (CEE 7/7 Schuko plug) 

Strømuttak:  220 – 250V / Maks 16 Amp. / Anbefalt maks 3000W 

Drifts temperatur:  Min. -9 °C / Maks +50 °C 

Lager temperatur: Min. -20 °C / Maks +60 °C 

Fuktighet: 10 – 90 %. Uten kondens 

Temperatursensor: -10 °C - +50 °C 

Brukergrensesnitt: SMS, TLF (DCS1800, PCS1900, GSM850, EGSM900) 

Datagrensesnitt:  GSM SIM 1.8V/3.0V 
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6 Sikkerhetsanvisninger 
 RH3010 er beregnet for innendørs, privat bruk.  

 RH3010 er konstruert for 16Ampere jevn belastning, og anbefalt last er 3000W. 
Utstyr med strømforsyninger (likeretter med kondensatorer) gir imidlertid 
startstrømmer flere ganger større enn den oppgitte belastningen. Dersom mye 
elektronikk (radio, TV, LED og sparepærer) skal styres, anbefales derfor å halvere 
belastningen. Dette gjelder også ved tilkobling større motorer, f.eks i store 
vifteovner.  

 Apparater med strømforbruk på mer en 1500W bør jordes. 

 Støvete, fuktige eller andre krevende omgivelser er ikke et egnet område for 
RH3010. 

 Før bruk må GSM dekningen i området sjekkes. Ved svak eller varierende 
signalstyrke vil kontakten ikke være pålitelig.   

 Kabinettet må ikke åpnes av andre enn sertifisert personell. Kontakt oss. 

 Kontakten må ikke utsettes for støt eller fall. 

 RH3010 er en GSM kontakt med sender/mottaker. Kontakten må ikke befinne seg 
i områder med andre apparater, som kan forstyrre eller bli forstyrret av trådløse 
signaler.  

 Slå alltid av kontakten når den bringes inn i områder merket med varselskilt for 
fare for elektriske artikler med batteri og/eller trådløs sender/mottaker.  

 Dersom kontakten utsettes for brann eller høy varme kan den forårsake 
eksplosjon.  

 Oppbevar kontakt og tilbehør utenfor barns rekkevidde.  
 
 

7 Unntaksbestemmelser 
 Vi tar ikke ansvar for spesielle tap i forbindelse med ulovlig bruk, svikt i funksjoner, 

tjenester eller pålitelighet ved bruk av RH3010.  

 Vi tar ikke ansvar for lokale forhold, som kan påvirke kontaktens ytelse, funksjoner 
eller pålitelighet.   

 Vi forbeholder oss retten til å revidere eller slutte å bruke denne bruksanvisningen 
uten forvarsel.  

 Er du tvil om bruk kan du alltid kontakte oss før du fortsetter: info@hyttebua.no 
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8 Vedlegg: Veiledning for feilsøk 

 

Feil Mulig årsak Mulig løsning 

Grønt Power lys er 
konstant av 

 Ingen ekstern strømforsyning. 
 Sjekk tilkobling og spenning på 

strømnettet 

Blått GSM lys er 
konstant av 

 Finner ikke, eller kan ikke 
identifisere sim-kort. 

 Kontaktens hovedbryter er i OFF 
posisjon. 

 SIM kort er ikke riktig montert. 

 Ugyldig sim-kort. Kontakt tlf. 
operatør. 

 Sett kontaktens hovedstrømbryter 
i ON posisjon. 

 Ingen eller svak GSM dekning. 
Plasser RH3010 et annet sted. 

SMS bekreftelse 
mangler 

 Funksjonen er deaktivert. 

 Kun Master mottar SMS 
bekreftelse på alle funksjoner. 

 Ingen eller svak GSM dekning. 

 Aktiver i henhold til kapittel 3.7 

 Plasser RH3010 et annet sted.  

 Bestill fast sperre for GPRS på 
kortet som brukes i RH3010 

Kontaktens 
strømuttak kan ikke 
endres med M 
knapp 

 Ingen strømforsyning.  

 Hovedryter er i OFF posisjon.  

 Sjekk strømforsyningen. 

 Sett kontaktens hovedstrømbryter 
I ON posisjon. 

Ingen funksjoner 
virker, men alle 
lyssignaler lyser 
konstant. 

 Du er ikke registrert som bruker. 

 Kommando sendes til feil 
nummer. 

 Feil i SMS kommando 

 Det er ikke ringetid igjen på 
kontantkort  

 Funksjonene er deaktivert. 

 Registrer ny Master/Familiebruker 

 Dobbeltsjekk mottakernummer. 

 Sjekk at SMS skrives riktig. 

 Fyll penger på kontantkortet.  

 Aktiver funksjoner. 

 Gjenopprett fabrikkoppsett. 

Blå GSM lampe 
blinker. 

 Svakt, ingen eller opptatt GSM 
nettverk. 

 RH3010 mottar eller sender 
SMS 

 Pin-kode fremdeles aktivert. 

 Ugyldig sim-kort 

 Plasser kontakten et sted med 
bedre dekning.  

 Deaktiver pin-kode 

 Ta ut SIM-kort og test i ordinær 
telefon  

 Kontakt telefonoperatør.  

Temperaturfunksjoner 
virker ikke 

 Temperatursensor mangler, er 
ikke helt inntrykket, eller 
skadet. 

 Temperatursensoren påvirkes 
av strålevarme. 

 Monter temperatursensor 

 Temperatursensoren bør peke 
mot veggen og beskyttes mot 
varmeelementer.  

Master er allerede 
registrert.  

 RH3010 er allerede 
programmert. 

 Bruk Masters telefon til Endre 
Master, (kapittel 3.1.) 

 Gjenopprett fabrikkoppsett og 
registrer ny master (kapittel 2.3) 

Beklager, du er ikke 
registrert som 
bruker 

 Du er ikke registrert som bruker 
eller kontakten er gjenopprettet 
til fabrikkoppsett 

 Bruk Master mobiltelefon til å 
registrer og endre brukere. 
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9 Vedlegg: SMS kommando liste på engelsk 
 

Category Function Command 

Define the users 

Add a Master number to the 
socket 

#99#phone#code# 

Change master password #04#oldpassword#newpassword# 

Change the Master user's 
number 

#14#Newphone#oldphone#code# 

Add a Additional number #06#FamilyNumber#code# 

Add several Additional 
numbers 

#06#Additional Number1#...#Additional 
Number4#code#         

Delete a Additional number #113#FamilyNumber#code# 

Delete several Additional 
numbers simultaneously 

#113#Additional 
Number1#...#Additional 
Number4#code# 

Delete all Additional 
numbers 

 #113#code# 

Switching on/off 
output  

Switch on the socket output 
(manually)  

#01# 

Switch off the socket output 
(manually)  

#00# 

Enable switching on/off the 
output by calling 

#18#1# 

Disable switching on/off the 
output by calling (Default) 

#18#0# 

Delay control  

Delay switching on the 
output after a certain 
minutes 

#138#1#Minutes# 

Delay switching off the 
output after a certain 
minutes 

#138#0#Minutes# 

Disable the delay control #138#0#0# 

Schedule control  

Enable timing switch on the 
output 

#128#01# 

Set time period to switch on 
and off the output 

#128#WorkDay#StartTime#EndTime# 

Disable timing switch on the 
output 

#128#00# 

Temperature 
control  

Enable automatic 
temperature control  

#159#01# 

Set temperature range to 
switch on/off the output 

#159#mode#MinTemp#MaxTemp#  

Disable automatic 
temperature control 

#159#00# 
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Category Function Command 

Over 
temperature 
control  

Enable the over temperature 
alarm 

#170#01# 

Set limit of temperature #170#0#LowTemp#HighTemp# 

Set limit of temperature #170#1#LowTemp#HighTemp# 

Disable the over-
temperature alarm 

#170#00# 

Temperature 
rapid changing 
alarm  

Enable the temperature 
rapid changing alarm 

#160#1# 

Set time period and 
temperature changing 
value 

#160#Delta#Time# 

Disable the temperature 
rapid changing alarm 

#160#0# 

SMS Notification 

SMS notification upon the 
power supply 
changing(Default) 

#12#1#  

No SMS notification upon 
the power supply changing 

#12#0# 

"Beep" warning 
tone 

Enable the "Beep" warning 
tone 

#19#1#  

Disable the "Beep" warning 
tone 

#19#0# 

Check Status  

Check socket operating 
status 

#07# 

Check socket output status #000# 

Check auxiliary output status #06# 

Check "Delayed switch 
on/off the socket" 
parameters 

#138# 

Check "Timed switch on the 
socket" parameters 

#128# 

Check "Temperature 
control" parameters 

#159# 

Check "Temperature rapid-
changing" parameters 

#160# 

Check "over-Temperature 
alarm" parameters 

#170# 

Reset to factory 
settings  

Reset the socket #08# 

 


